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Curriculum vitae 
Europass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii personale 
 

 

 

Nume/Prenume MANCI IOAN 

Adresa Str. DOROBANŢILOR, nr. 109, ap. 19, Cluj-Napoca, România 

Telefon Mobil:+4 0721 162 300            

E-mail manci_i@yahoo.com 

Cetăţenia Română 

Data şi locul  naşterii 14.02.1960, Beudiu, jud Bistriţa-Năsăud 

Locul de muncă vizat/Aria 
ocupaţională 

Universitatea Babeş- Boliay, Cluj-Napoca 

 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 

01.10.2012 - prezent 

Lector universitar 

Prelegeri şi seminarii ca titular al cursurilor: Introducere în studii de securitate şi 

strategice, NATO şi managementul securităţii internaţionale, Securitate 

europeană şi transatlantică, Carisma și performanța liderului . 

Universitatea Babeş- Boliay Cluj-Napoca 

Activitate didactică de nivel licenţă şi masterat 

 

 

23.01.2015 – 01.03.2017 

Comandantul Diviziei 4 Infanterie GEMINA, Cluj-Napoca 

Exercitarea actului de comandă asupra personalului structurilor subordonate, 
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responsabilităţi 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Perioada 

având întreaga răspundere pentru capacitatea operaţională a diviziei, disciplina 
şi starea morală a personalului din subordine, integritatea patrimoniului şi al 
Drapelului de luptă. 
Divizia 4 Infanterie GEMINA, P-ta Stefan cel Mare 1-3, Cluj-Napoca, România 

Management organizaţional 
 
 

01.07.2010 – 23.01.2015 

Funcţia sau postul ocupat Locţiitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie GEMINA, Cluj-Napoca 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Exercitarea actului de comandă asupra personalului structurilor subordonate, 
având întreaga răspundere pentru capacitatea operaţională a diviziei, disciplina 
şi starea morală a personalului din subordine, integritatea patrimoniului şi al 
Drapelului de luptă. 
 

Numele şi adresa angajatorului Divizia 4 Infanterie GEMINA, P-ta Stefan cel Mare 1-3, Cluj-Napoca, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Perioada 

 
Funcţia sau postul ocupat  

 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Management organizaţional 
 
 
01.10.2010-2012 
 
Cadru didactic asociat 
 
Prelegeri , seminarii, în cadrul cursurilor: Introducere în studii de securitate şi 
strategice, NATO şi managementul securităţii internaţionale, Securitate  
europeană şi transatlantică. 
 
Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj Napoca 
 
 
Activităţi didactice de nivel licenţă şi masterat 
 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat  
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Perioada 

 

01.10.2011-prezent 

Lector universitar-cadru didactic asociat 
 

Prelegeri, seminarii, în cadrul cursului: Analiza conflictelor şi gestionarea crizelor, 

Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” ,Sibiu. 

Activităţi didactice de nivel masterat, în domeniile: Leadership organizaţional, 
Management  şi Tehnologie, Managementul capabilităţilor 
organizaţionale,Intelligence în organizații. 
 

2009 

Senior Naţional Reprezentativ şi Şef al echipei române în cadrul Comitetului Mixt  

Româno-Irakian de implementare a Memorandumului de Înţelegere între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak 

Coordonarea operaţiei de repatriere a forţelor şi mijloacelor Armatei României 

din Teatrul de Operaţii- Irak şi implementarea deplină a măsurilor stabilite în 

cadrul Comitetului Mixt Româno-Irakian 

Ministerul Apărării Naţionale 

Activitate militară şi diplomatică 

 

26.02.2009 – 01.10.2010 
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Funcţia sau postul ocupat Comandant al Brigăzii 81 Mecanizată “General Grigore Balan” Bistrita 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Exercitarea actului de comandă asupra personalului structurilor subordonate, 
având întreaga răspundere pentru capacitatea operaţională a brigazii, disciplina 
şi starea morală a personalului din subordine, integritatea patrimoniului şi al 
Drapelului de luptă. 
 

Numele şi adresa angajatorului Brigada 81 Mecanizată, Bistriţa, str. Grănicerilor nr.2, jud. Bistriţa-Năsăud, 
România 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Management organizaţional 

Perioada 01 .01. 2006 – 26.02.2009 

Funcţia sau postul ocupat Comandant al Brigăzii 15 Mecanizată “Podu Înalt” Iaşi 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Exercitarea actului de comandă asupra personalului structurilor subordonate, 
având întreaga răspundere pentru capacitatea operaţională a brigazii, disciplina 
şi starea morală a personalului din subordine, integritatea patrimoniului şi al 
Drapelului de lupta. 
 

Numele şi adresa angajatorului Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt”, str. Aleea Ghica Vodă nr.2, jud. Iaşi, 
România 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Management organizaţional 

Perioada 
 

01.06.2004 – 31.05.2006 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Şef Stat Major al Brigăzii 81 Mecanizată, Bistriţa  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Conducerea,coordonarea şi verificarea activităţii  statului major al marii unitati. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Brigada 81 Mecanizată, str. Grănicerilor, nr. 2, Bistriţa  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Management organizaţional 

Perioada 
 

1999-2004 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Comandant al Batalionului 227 Infanterie “Gl. Gheorghe Avramescu”, Someşeni 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Exercitarea actului de comandă asupra personalului structurilor subordonate, 
având întreaga răspundere pentru capacitatea operaţională a unităţii militare, 
disciplina şi starea morală a personalului din subordine, integritatea patrimoniului 
şi al Drapelului de luptă al unităţii. 
 

Numele şi adresa angajatorului Batalionul 227 Infanterie “Gl. Gheorghe Avramescu”,str. Moş Ioan Roată, nr.18, 
Cluj-Napoca 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Management organizaţional 

Perioada 1995-1999 
 

Funcţia sau postul ocupat Şef Stat Major al Batalionului 227 Infanterie “Gl. Gheorghe Avramescu”, 
Someşeni 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 Conducerea şi verificarea întregii activităţi de stat major. 

Numele şi adresa angajatorului Batalionul 227 Infanterie “Gl. Gheorghe Avramescu”,str. Moş Ioan Roată, nr.18, 
Cluj-Napoca 
 

Tipul activităţii sau sectorul de Management organizaţional 
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activitate 
 

Perioada 
 

1991-1995 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Ofiţer 2, Secţia Operaţii Armata a-4-a “Transilvania”, Cluj-Napoca 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Elaborarea, verificarea şi avizarea documentelor de concepţie (proiecte, analize, 
sinteze) din domeniul de responsabilitate al postului. Organizarea şi verificarea 
modului de executare al serviciului interior şi serviciului de luptă permanent. 
Verificarea şi evaluarea compartimentelor similare de la eşaloanele inferioare. 
  

Numele şi adresa angajatorului 
 

Armata a-4-a “Transilvania”, str. P-ţa Ştefan cel Mare, nr. 1-3 Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Management organizatoric/planificare, concepţie şi control 

Perioada 
 

1991 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Comandant al Batalionului 227 Infanterie, Someşeni 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Exercitarea actului de comandă asupra personalului structurilor subordonate, 
având întreaga răspundere pentru capacitatea operaţională a unităţii militare, 
disciplina şi starea morală a personalului din subordine, integritatea patrimoniului 
şi al Drapelului de luptă al unităţii. 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Batalionul 227 Infanterie,str. Moş Ioan Roată, nr.18, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Management organizaţional 

Perioada 
 

1990-1991 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Şef al cercetării Batalionului 227 Infanterie, Someşeni 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Elaborarea, coordonarea şi monitorizarea acţiunilor de culegere a informaţiilor, 
întocmirea bazei de date informaţionale pe linie de cercetare, elaborarea de 
studii informative, pregătirea de comandament în domeniul de responsabilitate, 
conducerea activităţii de pregătire şi instruire a personalului care are acces la 
informaţii clasificate. 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Batalionul 227 Infanterie,str. Moş Ioan Roată, nr.18, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Management organizatoric/planificare, concepţie şi control 

Perioada 
 

1987-1988 

Funcţia sau postul ocupat Comandant companie elevi, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi “Nicolae Bălcescu”, 
Sibiu 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi desfăşurarea de activităţi didactice, culturale si sportive.  
Asigurarea starii de operativitate a armamentului din dotarea subunităţii. 
Realizarea si menţinerea ordinei şi disciplinei militare în subunitate.Asigurarea 
respectarii legislatiei si prevederilor regulamentare  in domeniul  documentelor 
clasificate,sanatate in munca si protectia  mediului. 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi “Nicolae Bălcescu”, str. Revoluţiei, nr.3-5, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Management organizaţional 

Perioada 
 

1982-1987 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Comandant pluton elevi, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi “Nicolae Bălcescu”, 
Sibiu 

Principalele activităţi şi Organizarea, îndrumarea şi instruirea elevilor din subordine. Organizarea şi 
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responsabilităţi desfăşurarea de activităţi didactice, culturale si sportive. Mentinerea stării de 
operativitate a armamentului  subunitatii. Asigurarea respectarii prevederilor 
legislative si regulamentare pe linia lucrului cu documente clasificate , sanatate 
in munca si protecţia mediului. 

  
  

Educaţie şi formare 
 Perioada 

 
Calificare/diplomă obţinută 

 
Domenii principale 

studiate/competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

 Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 
 
 

 
2017 
 
Certificat de participare 
 
Seminar de instruire in managementul si metodologia ID si IFR. 
 
Universitatea Babeş- Bolyai, Centrul de formare continua,invatamânt la distanta 
si cu frecventa redusa. 
 
 Formare şi perfecţionare continuă 
 

Perioada 
 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 
Perioada 

 

2015 
 
Certificat de participare 
 
Instruire privind activitatea publicistică în jurnale academice 
 
Universitatea Babeş Bolyai şi Taylor and Francis Group 
 
 
 
Formare şi perfecţionare continuă 
 
 
2014 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Certificat de participare 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

Instruire şi formare în calitate în învăţământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare 
„Carol I „ 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul creşterii calităţii în 
învăţământul superior, în cadrul proiectului POSDRU /86/1.2/S/62249 calitatea 
europeană în învăţământul superior 

Perioada 
 

2014 
 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Certificat de absolvire  
 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

Auditor în domeniul calităţii  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare 
„Carol I „ şi PLURI CONSULTANTS-ROMÂNIA 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

Curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul creşterii calităţii în 
învăţământul superior, 

Perioada 
 

2013 
 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Certificat de absolvire 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

Calitatea în învăţâmântul superior- Programul de formare şi conştientizare în 
asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă-ID  
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 
formare 

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Academia Comercială şi TUV 
Austria-România 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Curs postuniversitar de formare continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul 
superior, deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi 
standardelor internaţionale de calitate 

Perioada 
 

2010 
 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Certificat de absolvire 
 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Securitate şi bună guvernare 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Colegiul National de Aparare, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, 
Bucureşti 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Curs postuniversitar de perfecţionare 

Perioada 
 

2007 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Diplomă de absolvire 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Curs scurt de limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 
formare 

Baza militară Borden, CANADA 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Perfecţionare 

 
Perioada 

 

 
2006-2010 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Doctor 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Ştiinţe militare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Formare 

Perioada 
 

2006 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Diplomă de absolvire 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Curs de comunicare şi relaţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Directia Informare si Relatii Publice,Ministerul Apararii Nationale , 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Perfecţionare 

Perioada 
 

2006 

Calificare/diplomă obţinută Diplomă de absolvire 
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Domenii principale 

studiate/competenţe dobândite 
 
 

Curs postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Colegiul de Război, Universitatea Naţională de Apărare“Carol I”, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Perfecţionare 

Perioada 
 

2005 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Diplomă de absolvire 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Curs Joint 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Statul Major al Forţelor Navale, Constanţa 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Perfecţionare 

Perioada 
 

2005 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Diplomă de absolvire 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Curs Joint 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Statul Major al Forţelor Aeriene, Constanţa 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Perfecţionare 

Perioada 
 

2003-2005 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Diplomă master 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Managementul Relaţiilor Internaţionale şi Afacerilor Comunitare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Facultatea Istorie şi Filosofie, Universitatea “Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Formare 

Perioada 
 

2002-2003 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Diplomă de absolvire 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Programul de Formare Continuă, Studii de Securitate şi Apărare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea “Babeş Bolyai” 

Nivelul de clasificare a formei Perfecţionare 
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de învăţământ/formare 
 

Perioada 
 

2001 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Diplomă de absolvire 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Curs postuniversitar de conducere Joint Staff Course 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Centrul regional de pregătire NATO&PfP, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Postuniversitar, perfecţionare 

Perioada 
 

1999 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Certificat de absolvire 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Curs de pregătire, Observatori Militari ONU pentru misiuni de mentinere a pacii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Hammelburg, Germania 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Perfecţionare 

Perioada 
 

1998 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Certificat de absolvire 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Curs pentru ofiţeri de stat major nivel brigadă, Army Brigade Course 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Centrul regional de pregătire NATO&PfP, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Perfecţionare 

Perioada 
 

1997 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Adeverinţă de absolvire 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Curs de limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Perfecţionare 

Perioada 
 

1988-1990 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Diplomă absolvire 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Ştiinţe militare 

Numele şi tipul instituţiei de Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti 
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învăţământ/furnizorului de 
formare 

 
Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ/formare 
 

Formare 

Perioada 
 

1987 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Certificat de absolvire 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Curs de perfecţionare a Cadrelor Didactice Militare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Bucureşti,Centrul de Pregătire a Cadrelor Didactice Militare 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Perfecţionare 

Perioada 
 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

1986 
 
Curs comandanţi companii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Centrul de instruire al Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor, Făgăraş 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Formare 

Perioada 
 

1979-1982 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Diplomă de absolvire 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

Ştiinţe militare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi “Nicolae Bălcescu”, Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Formare 
 

Perioada 
 

1975-1979 

Calificare/diplomă obţinută 
 

Diplomă bacalaureat 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 

Liceal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Liceul militar “Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, Suceava 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Formare 

 
Aptitudini şi competenţe 

profesionale 
 

 

Limba maternă Româna 
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Limbă străină cunoscută  

 
Autoevaluare 

Nivel european(*) 
 

Limba 
 

 
Înţelegere Vorbit Scris 

Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare  

B2 engleza B2 engleza B1 engleza B1 engleza B2 engleza 
 
(*) Cadrul european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Organizator de diverse activităţi. Apreciez şi desfăşor, cu rezultate foarte bune, 
munca în echipa. Comunic foarte bine cu persoane din medii sociale şi culturale 
diferite.Adaptabilitate rapidă la orice situaţii; sociabilitate; altruism, flexibilitate, 
comunicare, atitudine proactivă. 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 
 
 
 

Alte competenţe şi aptitudini 

Organizator de activităţi de nivel naţional şi internaţional. Capacitate de 
conducere, analiză, sinteză lucru în condiţii de stress; stăpânire de sine; bun 
organizator şi planificator; capacitate de lucru în echipă; gândire clară, orientată 
spre identificarea soluţilor adecvate; 
Apreciez şi acţionez în permanenţă în spiritul principiului: un permanent 
echilibru între curaj şi prudenţă. 
 
Capabilităţi specifice managementului: previziune, planificare, de stabilire a 
priorităţilor, de evaluare, sesizare disfuncţii, stabilirea măsurilor de îmbunătăţire 
a activităţii; Capacitate conceptuală, capacitate acţională, capacitate de 
adaptare, capacitate de perfecţionare, gândire logică şi raţională, tăria de 
caracter şi trăsături de personalitate relevante pentru profesia de ofiţer - onoare, 
responsabilitate, loialitate, integritate, disciplină, prestanţă. 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Prin autoinstruire: procesare de text (Word, Word Perfect etc.), utilizarea zilnică 
a tehnicii de calcul. 

Alte competenţe şi aptitudini 
 

Activitati didactice de nivel licenţă şi masterat. 

Permis de conducere Categoria B şiC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


